
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5
Địa chỉ : Số 179 Đường Trần phú - Phường Ba đình
Thị Xã Bỉm sơn - Tỉnh Thanh hoá 

CHỈ TIÊU MÃ SỐ
THUYẾT 

MINH 30/09/2011 31/12/2010

1 2 3 4 5

A. Tài sản ngắn hạn                                           100            195,498,135,325 162,885,271,727
I. Tiền và các khoản tương đương tiền              110            1,256,820,987 11,187,129,920
   1. Tiền                                                               111 V.01 1,256,820,987 11,187,129,920
   2. Các khoản tương đương tiền                         112                             - 
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn          120  V.02                               -                             - 
   1. Đầu tư ngắn hạn                                            121                             -                             - 
   2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu 
tư ngắn hạn (*)                                                   129                             -                             - 
III. Các khoản phải thu                                      130 67,817,843,528 106,358,771,653
   1. Phải thu của khách hàng                                131 64,816,426,535 103,968,047,586
   2. Trả trước cho người bán                                132 3,555,570,276 3,054,352,948
   3. Phải thu nội bộ ngắn hạn                               133
   4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng      134
   5. Các khoản phải thu khác                               138  V.03 826,471,634 716,996,036
   6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)     139 -1,380,624,917 -1,380,624,917
IV. Hàng tồn kho                                                 140            122,463,319,310 40,557,202,452
   1. Hàng tồn kho                                                 141  V.04  122,463,319,310 40,557,202,452
   2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)            149
V. Tài sản ngắn hạn khác                                   150            3,960,151,500 4,782,167,702
   1. Chi phí trả trước ngắn hạn                            151 974,390,802 299,997,761
   2. Thuế GTGT được khấu trừ                           152
   3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154
   4. Tài sản ngắn hạn khác                                   158 2,985,760,698 4,482,169,941

B. Tài sản dài hạn                                               200            136,251,104,501 137,323,648,625
I. Các khoản phải thu dài hạn                            210                                        -                             - 
   1. Phải thu dài hạn của khách hàng                   211                             -                             - 
   2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc             212                             -                             - 
   3. Phải thu dài hạn nội bộ                                  213                             -                             - 
   4. Phải thu dài hạn khác                                    218                             -                             - 
   5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)         219                                        -                             - 
II. Tài sản cố định                                               220 135,801,762,010 136,874,306,134
   1. TSCĐ hữu hình                                             221   V.05 132,806,489,925 136,336,975,938
    - Nguyên giá                                                     222            179,700,024,311 177,469,906,826
    - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                              223            -46,893,534,386 -41,132,930,888
   2. TSCĐ thuê tài chính                                      224   V.06                              -                             - 
    - Nguyên giá                                                     225                                       -                            - 
    - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                              226                            -                            - 
   3. TSCĐ vô hình                                               227   V.07                              -                             - 
    - Nguyên giá                                                     228                                       -                            - 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2011

B¸o c¸o tμi chÝnh quý III



    - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                              229                                       -                            - 
   4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang                 230   V.08  2,995,272,085 537,330,196
III. Bất động sản đầu tư                                      240                             -                             - 
    - Nguyên giá                                                     241                             -                             - 
    - Giá trị hao mòn luỹ kế                                   242                             -                             - 
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn            250            20,000,000 20,000,000
   1. Đầu tư vào công ty con                                 251                             -                             - 
   2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh        252                             -                             - 
   3. Đầu tư dài hạn khác                                      258   V.09  20,000,000 20,000,000
   4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài 259                                        -                             - 
V. Tài sản dài hạn khác                                      260 429,342,491 429,342,491
   1. Chi phí trả trước dài hạn                               261  V.10   429,342,491 429,342,491
   2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại                      262
   3. Tài sản dài hạn khác                                      268

        Tổng cộng tài sản                                 270            331,749,239,826 300,208,920,352

A. Nợ phải trả                                                     300            257,485,749,773 222,143,111,662
I. Nợ ngắn hạn                                                    310            192,041,868,318 150,615,601,391
   1. Vay và nợ ngắn hạn                                       311   V.11 93,277,675,120 82,618,149,701
   2. Phải trả người bán                                         312            29,699,547,563 21,688,513,588
   3. Người mua trả tiền trước                               313            54,520,895,893 25,720,977,137
   4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước         314   V.12 1,398,325,770 6,981,934,008
   5. Phải trả công nhân viên                                 315            5,821,830,017 8,352,285,817
   6. Chi phí phải trả                                              316   V.13 2,315,021,131 324,825,131
   7. Phải trả nội bộ                                               317            0
   8. Phải trả theo kế hoạch tiến độ HĐXD           318
   9. Các khoản phải trả, phải nộp  khác               319   V.14 4,717,849,232 4,862,500,039
   10. Dự phòng phải trả ngắn hạn                        320
   11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 290,723,592 66,415,970
II. Nợ dài hạn                                                      330 65,443,881,455 71,527,510,271
   1. Phải trả dài hạn người bán                            331                                        -                             - 
   2. Phải trả dài hạn nội bộ                                   332   V.15                             -                             - 
   3. Phải trả dài hạn khác                                     333                                        -                             - 
   4. Vay và nợ dài hạn                                         334   V.16 63,116,280,514 70,210,237,130
   5. Thuế  thu nhập hoãn lại phải trả                    335                             -                             - 
   6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm                     336 2,327,600,941 1,317,273,141
   7. Dự phòng phải trả dài hạn                             337                             -                             - 
   8. Doanh thu chưa thực hiện 338                             -                             - 
   9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 339                             -                             - 

B. Vốn chủ sở hữu                                              400            74,263,490,053 78,065,808,690
I. Vốn chủ sở hữu                                               410   V.17  74,263,490,053 78,065,808,690
   1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu                            411 50,000,000,000 50,000,000,000
   2. Thặng dư vốn cổ phần                                   412 15,031,500,000 15,031,500,000
   3. Vốn khác của chủ sở hữu                              413 346,102,404 346,102,404
   4. Chênh lệch tỷ giá hối đoái                             416
   5. Quỹ đầu tư phát triển                                    417 5,497,676,801 5,497,676,801
   6. Quỹ dự phòng tài chính                                 418 750,672,863 750,672,863
   7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu                    419
  8. Lợi nhuận chưa phân phối                              420 2,637,537,985 6,439,856,622
  9. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản               421
  10. Quỹ hỗ trợ xếp hạng Doanh nghiệp 422



II. Nguồn kinh phí và quỹ khác                          430            0 0
   1. Nguồn kinh phí                                              432
   2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ            433

          Tổng cộng nguồn vốn                         440 331,749,239,826 300,208,920,352
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán
    1. Tài sản thuê ngoài
    2. Vật tư hàng hóa giữ hộ, nhận gia công 
    3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi
    4. Nợ khó đòi đã xử lý
    5. Ngoại tệ các loại (USD)
    6. Dự toán chi hoạt động

Ghi chú: Các chỉ tiêu có số liệu âm được ghi trong ngoặc đơn ()

                Ngày 20 tháng 10 năm 2011 

     NGƯỜI LẬP BIỂU                               KẾ TOÁN TRƯỞNG                      TỔNG GIÁM ĐỐC
          (Ký, họ tên)                                             (Ký, họ tên)                                 (Ký, họ tên, đóng dấu)

     Hoàng Thị Phương



  CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5
Địa chỉ: Số 179 Đường Trần Phú - P. Ba Đình
Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hoá

Quý III-2010
Luỹ kế từ đầu 

năm đến cuối quý 
III/2010

Quý III-2011
Luỹ kế từ đầu năm 
đến cuối quý III/2011

1 2 3 4 5 6 7
 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                 0    VI.18     25,467,014,622 68,943,256,234 36,988,797,252 64,497,680,749
 2. Các khoản giảm trừ doanh thu                                  2 0
 3. Doanh thu thuần  bán hàng và cung cấp dịch vụ      10 VI.19 25,467,014,622 68,943,256,234 36,988,797,252 64,497,680,749
 4. Giá vốn hàng bán                                                      11 VI.20 18,715,997,539 49,229,339,446 22,831,869,854 31,719,943,061
 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ   20          6,751,017,083 19,713,916,788 14,156,927,398 32,777,737,688
 6. Doanh thu hoạt động tài chính                                  21 VI.21 35,038,847 122,330,255 21,329,824 97,125,608
 7. Chi phí tài chính                                                        22 VI.22 3,623,689,982 11,723,595,561 9,796,207,713 22,988,355,924
 - Trong đó: Chi phí lãi vay                                            23          3,623,689,982 11,723,595,561 9,796,207,713 22,988,355,924
 8. Chi phí bán hàng                                                       24          34180000 47,703,000 141,351,000 214,778,000
 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp                                   25          2,136,188,364 5,386,209,733 2,889,924,145 7,465,697,659
 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh          30          991,997,584 2,678,738,749 1,350,774,364 2,206,031,713
 11. Thu nhập khác                                                         31          26,683,000 78,991,500 128,776,636 431,506,272
 12. Chi phí khác                                                            32          0
 13. Lợi nhuận khác                                                        40          26,683,000 78,991,500 128,776,636 431,506,272
 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế                       50          1,018,680,584 2,757,730,249 1,479,551,000 2,637,537,985
 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành                                51 VI.23 127,335,073 344,716,281 184,943,875 329,692,248
 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60          891,345,511 2,413,013,968 1,294,607,125 2,307,845,737
 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70          178                       483                    259                    462                        

                       NGƯỜI LẬP BIỂU                                                         KẾ TOÁN TRƯỞNG                                            TỔNG GIÁM ĐỐC
                           ( Ký, họ tên)                                                                         (Ký, h ọ tên)                                                  (Ký, h ọ tên, đóng dấu)

                       Hoàng Thị Phương

                Ngày 20 tháng 10 năm 2011 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2011

Cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2011
Báo cáo tài chính

 Năm trước  Năm nay

CHỈ TIÊU Mã số
THUYẾT 

MINH



  CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5
Địa chỉ: Số 179 Đường Trần Phú - P. Ba Đình               
Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hoá

Chỉ tiêu
Mã 
số

y
năm đến cuối 
quý II (Năm 

nay)

y
năm đến cuối 
quý II (Năm 

trước)
1 2 3 3

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 1 127,552,750,532 114,308,709,079
2. Tiền chi trả  người cung cấp hàng hoá và dịch vụ 2 -72,259,711,404 -14,499,413,398
3. Tiền chi trả cho người lao động 3 -29,191,129,200 -31,456,735,218
4. Tiền chi trả lãi vay 4 -19,876,035,869 -10,777,701,703
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 5 -22,371,614
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 6 431,506,272 1,674,363,871
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 7 -20,130,886,453 -32,591,067,518

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 -13,495,877,736 26,658,155,113
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác 21

2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn 
khác 22
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị  khác 24
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của 
doanh nghiệp đã phát hành 32
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 132,764,812,997 63,960,347,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 -129,199,244,194 -100,982,151,692
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 3,565,568,803 -37,021,804,692
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50 -9,930,308,933 -10,363,649,579
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 11,187,129,920 13,335,237,907

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70 1,256,820,987 2,971,588,328

    NGƯỜI LẬP BIỂU                              KẾ TOÁN TRƯỞNG                            TỔNG GIÁM ĐỐC
        (Ký, họ tên)                                            (Ký, h ọ tên)                                     (Ký, họ tên, đóng dấu)

  Hoàng Thị Phương

Theo phương pháp trực tiếp
Quý III/2011

               Ngày 20 tháng 10 năm 2011 

         Báo cáo tài chính
                   Quý III/2011

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ



CÔNG TY  CỔ PHẦN LILAMA5
Địa chỉ: Số 179 Đường Trần Phú - P. Ba Đình
Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hoá
V. Thông tin bổ sung cho các khoản trình bày trong Bảng cân đối kế toán

.TIỀN 30/9/2011 31/12/2010

Thuyết minh báo cáo tài chính
Cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 

tháng 9 năm 2011
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đồng đồng
     Tiền mặt tại quỹ 78,355,478 103,014,302
     Tiền gửi ngân hàng 1,178,465,509 11,084,115,618
     Tiền đang chuyển

Cộng 1,256,820,987 11,187,129,920
. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

30/9/2011 31/12/201030/9/2011 31/12/2010
Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị

Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn
(Chi tiết cho từng loại)
Trái phiếu đầu tư ngắn hạn
(Chi tiết cho từng loại)
Đầu tư ngắn hạn khác
D hò iả iá đầ t ắ hDự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 
Lý do thay đổi từng khoản đầu tư
Loại cổ phiếu trái phiếu
     Về số lượng
     Về giá trị
. PHẢI THU NỘI BỘ NGẮN HẠN

30/9/2011 31/12/2010
đồng đồng

Phải thu nội bộ các xí nghiệp trực thuộc
Cộng 0 0

. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC 30/9/2011 31/12/2010
đồng đồng

Phải thu về cổ phần hoáPhải thu về cổ phần hoá
Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia
Phải thu người lao động
Phải thu khác 826,471,634 716,996,036
- Phải thu khác (1388) 251,994,287
- Phải thu khác (3382) 302,768,176
- Phải thu khác (3383)                              -   

Phải thu khác (3388) 271 709 171- Phải thu khác (3388) 271,709,171
Cộng 826,471,634 716,996,036

. HÀNG TỒN KHO 30/9/2011 31/12/2010
đồng đồng

Hàng mua đang đi đường
Nguyên liệu, vật liệu 2,090,755,698 5,955,032,421g y ệ , ậ ệ , , , , , ,
Công cụ, dụng cụ 720,429,335 562,820,986
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 113,430,572,202 27,881,560,970
Thành phẩm 6,221,562,075 6,157,788,075
Hàng hoá
Hàng gửi đi bán
Hàng hoá kho bảo thuế
Hàng hoá bất động sảnHàng hoá bất động sản

Cộng 122,463,319,310 40,557,202,452
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Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho

30/9/2011 31/12/2010
. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU NHÀ NƯỚC đồng đồng
   - Thuế thu GTGT hàng bán nộp thừa

ế

Page 2

   - Thuế TTĐB nộp thừa
   - Thuế xuất nhập khẩu nộp thừa
   - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa
   - Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa
   - Thuế tài nguyên nộp thừa
   - Tiền thuê đất, thuế đất
   - Thuế khác    Thuế khác
   - Các khoản khác phải thu Nhà nước

Cộng
30/9/2011 31/12/2010

. PHẢI THU DÀI HẠN NỘI BỘ đồng đồng
   - Cho vay dài hạn nội bộ
   - Vốn kinh doanh của các đơn vị trực thuộc

Phải thu dài hạn nội bộ khác   - Phải thu dài hạn nội bộ khác
Cộng

30/9/2011 31/12/2010
. PHẢI THU DÀI HẠN KHÁC đồng đồng
   - Ký cược, ký quỹ dài hạn
   - Cho vay không có lãi
   - Phải thu dài hạn khác

CộCộng

. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH
Nhà cửa, 
vật kiến 

trúc

Máy móc 
thiết bị

Phương tiện 
vận tải, truyền 

dẫn
TSCĐ khac Cộng

Nguyên giá TSCĐ 

Khoản mục

g y g

Số dư đầu kỳ

  - Thuê tài chính trong kỳ

  - Mua lại TSCĐ thuê TC

  - Tăng khác

  - Trả lại TSCĐ thuê TC

Thanh lý nhượng bán  - Thanh lý, nhượng bán

Số dư cuối kỳ

Giá trị hao mòn luỹ kế

Số dư đầu kỳ

  - Khấu hao trong kỳ

  - Mua lại TSCĐ thuê TC

  - Tăng khác

  - Trả lại TSCĐ thuê TC

  - Thanh lý, nhượng bán

Số dư cuối kỳ

Giá trị còn lại

 - Tại ngày đầu kỳạ g y ỳ

 - Tại ngày cuối kỳ

Page 2



. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Nhà cửa, 
vật kiến 

trúc

Máy móc 
thiết bị

Phương tiện 
vận tải, truyền 

dẫn
TSCĐ khac CộngKhoản mục
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trúc dẫn

Nguyên giá TSCĐ 
Số dư đầu kỳ
 - Mua trong kỳ
 - Đầu tư XDCB hoàn thành
 - Tăng khác
 - Chuyển sang BĐS đầu tư  Chuyển sang BĐS đầu tư
 - Thanh lý nhượng bán
 - Giảm khác
Số dư cuối kỳ
Giá trị hao mòn luỹ kế
Số dư đầu kỳ
  - Khấu hao trong kỳg ỳ
 - Tăng khác
 - Chuyển sang BĐS đầu tư
 - Thanh lý nhượng bán
 - Giảm khác
Số dư cuối kỳ
Giá trị còn lại 
 - Tại ngày đầu kỳ
 - Tại ngày cuối kỳ

. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐINH VÔ HÌNH

Quyền sử 
dụng đất

Lợi thế 
thương mại

Bản quyền, 
bằng sáng chế

Tài sản cố 
định vô hình Tổng cộngKhoản mục

dụng đất thương mại bằng sáng chế
khác

Nguyên giá 

Số dư đầu kỳ

  - Mua trong năm

  - Tăng khác

  - Nhượng bán (*)ợ g ( )

  - Giảm khác

Số dư cuối kỳ

Giá trị hao mòn luỹ kế

Số dư đầu kỳ

  - Khấu hao trong kỳ

  - Tăng khác   Tăng khác

  - Thanh lý, nhượng bán

  - Giảm khác

Số dư cuối kỳ

Giá trị còn lại 

 - Tại ngày đầu kỳ

- Tại ngày cuối kỳ - Tại ngày cuối kỳ
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30/9/2011 31/12/2010
. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG đồng đồng
Xây dựng cơ bản dở dang 2,995,272,085 537,330,196
Chi tiết theo công trình
NM Que hàn Hà Tĩnh 537,330,196
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Q , ,
Cộng 2,995,272,085 537,330,196

. TĂNG GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ
Số đầu kỳ Tăng trong kỳ Giảm trong kỳ Số cuối kỳ

I. Nguyên giá bất động sản đầu tư
 - Quyền sử dụng đất

Nhà

Khoản mục

 - Nhà
 - Nhà và quyền sử dụng đất
II. Giá trị hao mòn luỹ kế
 - Quyền sử dụng đất
 - Nhà
 - Nhà và quyền sử dụng đất
III. Giá trị còn lại 

ề ấ - Quyền sử dụng đất
 - Nhà
 - Nhà và quyền sử dụng đất
Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của chuẩn mực 05
. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

30/9/2011 31/12/2010
Số lượng Giá trị Số lượng Giá trịSố lượng Giá trị Số lượng Giá trị

Đầu tư vào công ty con
Chi tiết cho từng công ty con
Lý do thay đổi đối với từng khoản đầu tư
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
Chi tiết cho từng công ty liên kết, liên doanh
Lý do thay đổi đối với từng khoản đầu tư
Đầu tư dài hạn khácĐầu tư dài hạn khác
     Đầu tư cổ phiếu
     Đầu tư trái phiếu 200 20,000,000 200 20,000,000
     Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu
     Cho vay dài hạn
     Lý do thay đổi đối với từng khoản đầu tư
. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN 30/9/2011 31/12/2010

ồ ồđồng đồng
Chi phí lợi thế thương mại
Thương hiệu Lilama 429,342,491 429,342,491
Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ
Chi phí tư vấn và cấp chứng chỉ ASME

Cộng 429,342,491 429,342,491

30/9/2011 31/12/201030/9/2011 31/12/2010
. VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN đồng đồng
Vay ngắn hạn
Chi tiết theo ngân hàng
NH Đầu tư PT Bỉm Sơn 40,731,904,807 38,295,637,772
NH Công Thương Sầm Sơn 52,545,770,313 44,322,511,929
Nợ dài hạn đến hạn trả

Cộng 93,277,675,120 82,618,149,701

Page 4



30/9/2011 31/12/2010

. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC đồng đồng

Thuế giá trị gia tăng -410,595,538 5,275,403,446

Thuế xuất, nhập khẩu
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Thuế thu nhập doanh nghiệp 1,299,078,055 1,321,449,669

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế tài nguyên

Tiền thuê đất, thuế nhà đất

Các loại thuế khác 509,843,253 385,080,893

Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khácCác khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Cộng 1,398,325,770 6,981,934,008

Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

30/9/2011 31/12/2010

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về 

đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình 

30/9/2011 31/12/2010
. CHI PHÍ PHẢI TRẢ đồng đồng

Chi phí  phải trả 2,315,021,131
Trích trước chi phí các công trình
    Chi tiết theo công trình

Cộng

. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC
30/9/2011 31/12/2010
đồng đồng

Tài sản thừa chờ xử lý
Kinh phí công đoàn
Bảo hiểm xã hộiBảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm thất nghiệp
Phải trả về cổ phần hoá
Các khoản phải trả, phải nộp khác
     - Phải trả các xí nghiệp ( Dư có TK 136)
     - Phải trả các cán bộ nhân viên (Dư có TK 141) 4,263,163,997
Phải t ả khá 4 717 849 232 599 336 042Phải trả khác 4,717,849,232 599,336,042
- Phải trả & phải nộp khác (3383) 1,114,040,830
- Phải trả & phải nộp khác (3384) 316,753,104
- Phải trả & phải nộp khác (3388) 1,471,684,542
- Phải trả & phải nộp khác (3389) 205,859,655
- Phải trả & phải nộp khác (141) 1,609,511,101
Quỹ phúc lợi khen thưởngQuỹ phúc lợi, khen thưởng

Cộng 4,717,849,232 4,862,500,039
30/9/2011 31/12/2010

. PHẢI TRẢ DÀI HẠN NỘI BỘ đồng đồng

CộngCộng
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30/9/2011 31/12/2010
. VAY DÀI HẠN VÀ NỢ DÀI HẠN đồng đồng
Vay dài hạn
Vay ngân hàng
NH Công Thương Sầm Sơn 7 932 316 514 6 778 861 130
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NH Công Thương Sầm Sơn 7,932,316,514 6,778,861,130
NH HABUBANK 49,411,764,000 52,941,176,000
Vay đối tượng khác
Vay dài hạn Tổng công ty 5,772,200,000 10,490,200,000
Nợ dài hạn
Thuê tài chính
Trái phiếu phát hành
N dài h khá (*)Nợ dài hạn khác (*)
Dự phòng trợ cấp mất việc làm

63,116,280,514 70,210,237,130

Trả lãi thuê Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống

ế

Cộng

Từ ngày 01/01/2011 đến 30/09/2011
Thời hạn

Tổng khoản thanh toán

Từ 1 đến 5 năm
Trên 5 năm

30/9/2011 31/12/2010
VỐN CHỦ SỞ HỮU đồng đồng
17.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu
17 2 Chi tiết ố đầ t ủ hủ ở hữ

Cộng

17.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu
Vốn góp của Nhà nước 25,500,000,000 25,500,000,000
Vốn góp của Cổ đông khác 24,500,000,000 24,500,000,000

50,000,000,000 50,000,000,000
17.3. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu
        và phân phối cổ tức, lợi nhuận
 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Cộng

 + Vốn góp đầu năm
 + Vốn góp cuối năm
 - Cổ tức, lợi nhuận đã chia
17.4. Cổ phiếu 30/9/2011 31/12/2010

đồng đồng
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 5,000,000 5,000,000
Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và đã góp đủSố lượng cổ phiếu đã được phát hành và đã góp đủ
 - Cổ phiếu phổ thông 4,710,000 4,710,000
 - Cổ phiếu ưu đãi 290,000 290,000
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 5,000,000 5,000,000
 - Cổ phiếu phổ thông 4,710,000 4,710,000
 - Cổ phiếu ưu đãi 290,000 290,000
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành 10,000 10,000
17 5 Lãi cơ bản trên cổ phiếu Kỳ này Kỳ trước17.5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu Kỳ này Kỳ trước

đồng đồng
 + Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2,637,537,985 1,013,238,612
 + Các điều khoản chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kê toán để xác 
 Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho các cổ đông sở hữu cổ phiếu
    phổ thông:
Các điều khoản chỉnh tăng

ềCác điều khoản chỉnh giảm
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 + Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

 + Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ

 + Lãi cơ bản trên cổ phiếu

. NGUỒN KINH PHÍ
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Nguồn kinh phí còn lại đầu năm

Nguồn kinh phí được cấp trong năm

Chi sự nghiệp (*)

Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

. TÀI SẢN THUÊ NGOÀI

Giá trị tài sản thuê ngoàiGiá trị tài sản thuê ngoài

 - TSCĐ thuê ngoài

 - Tài sản khác thuê ngoài

Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng

thuê hoạt động TSCĐ không huỷ ngang theo các thời hạn

 - Từ 1 năm trở xuốngg

 - Trên 1 đến 5 năm

 - Trên 5 năm

Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả kinh doanh

. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Từ 01/07/2011 Từ 01/04/2010

đế 30/09/2011 đế 30/06/2010đến 30/09/2011 đến 30/06/2010

đồng đồng

Doanh thu bán hàng 36,988,797,252 40,368,318,143

Doanh thu của hợp đồng xây dựng 36,988,797,252 40,368,318,143

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Cộng 36,988,797,252 40,368,318,143Cộng 36,988,797,252 40,368,318,143

. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU Từ 01/07/2011 Từ 01/04/2010

đến 30/09/2011  đến 30/06/2010

đồng đồng

Chiết khấu thương mại

Giảm giá hàng bán

Hàng bán bị trả lại

Thuế GTGT (trực tiếp) phải nộp

Thuế TTĐB

Thuế xuất khẩu

Cộng

Từ 01/07/2011 Từ 01/04/2010Từ 01/07/2011 Từ 01/04/2010

. DOANH THU THUẦN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG Cđến 30/09/2011  đến 30/06/2010

đồng đồng

Doanh thu thuần sản phẩm, hàng hoá 36,988,797,252 40,368,318,143

Doanh thu thuần hợp đồng xây dựng 36,988,797,252 40,368,318,143

Doanh thu thuần dịch vụ

Cộng 36,988,797,252 40,368,318,143
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. GIÁ VỐN HÀNG BÁN Từ 01/07/2011 Từ 01/04/2010
đến 30/09/2011  đến 30/06/2010

đồng đồng
Giá vốn của hàng hoá đã bán
Giá vốn của hợp đồng xây dựng 22 831 869 854 29 328 563 044
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Giá vốn của hợp đồng xây dựng 22,831,869,854 29,328,563,044
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của
bất động sản đầu tư đã bán
Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư
Hao hụt, mất mát hàng tồn kho
Các khoản chi phí vượt mức bình thườngCác khoản chi phí vượt mức bình thường

Cộng 22,831,869,854 29,328,563,044

. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Từ 01/07/2011 Từ 01/04/2010
đến 30/09/2011  đến 30/06/2010

đồng đồng
Lãi tiền gửi, tiền cho vay 21,329,824 35,983,509g , y , , , ,
Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu
Cổ tức, lợi nhuận được chia
Lãi bán ngoại tệ
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
Lãi bán hàng trả chậm
Doanh thu hoạt động tài chính khác

Cộng 21,329,824 35,983,509
. CHI PHÍ TÀI CHÍNH Từ 01/07/2011 Từ 01/04/2010

đến 30/09/2011  đến 30/06/2010
đồng đồng

Lãi tiền vay 9,796,207,713 6,765,137,619
ế ấChiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm

Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
Lỗ do bán ngoại tệ
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện

Cộng 9,796,207,713 6,765,137,619
CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

Từ 01/07/2011 Từ 01/04/2010
đến 30/09/2011  đến 30/06/2010

đồng đồng
a. Lợi nhuận trước thuế 1,479,551,000 1,614,732,725
b. Các khoản điều chỉnh tăng (+), giảm (-) lợi nhuận tính  thuế
Phạt vi phạm hành chínhPhạt vi phạm hành chính
Lãi chậm nộp thuê đất 
Tăng thuế GTGT do tăng doanh thu tiền điện
Tăng thuế GTGT do tăng doanh thu tiền nước
Phạt vi phạm hành chính 
Tiền phạt chậm nộp thuế
c Lợi nhuận tính thuế TNDN (a) + (b) 1 479 551 000 1 614 732 725c. Lợi nhuận tính thuế TNDN (a) + (b) 1,479,551,000 1,614,732,725
d. Thuế TNDN phải nộp  quý II/2011 184,943,875 201,841,591

Page 8



. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HOÃN LẠI
Từ 01/07/2011 Từ 01/04/2010
đến 30/09/2011  đến 30/06/2010

đồng đồng
Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ
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Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ
các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ
việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại
Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ
các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ (*)
Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ
các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng (*)các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng (*)
Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn
nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả (*)

Cộng
. CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ Từ 01/07/2011 Từ 01/04/2010

đến 30/09/2011  đến 30/06/2010
đồng đồng

 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu 35,436,638,553 11,254,093,435
  + Vật liệu 34,458,170,751 10,829,654,452
  + Nhiên liệu 978,467,802 424,438,983
  + Phụ tùng
  + Công cụ
 - Chi phí nhân công 15,113,433,200 8,184,823,435
  + Lương, ăn ca   Lương, ăn ca
  + BHXH, BHYT, KPCĐ
 - Chi phí khấu hao TSCĐ 81,920,000 2,212,248,643
 - Chi phí dịch vụ mua ngoài
 - Chi phí khác bằng tiền 11,895,366,005 5,299,846,040

Cộng 62,527,357,758 26,951,011,553
. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC
Số liệu so sánhSố liệu so sánh

Số dư đầu kỳ trên Bảng cân đối kế toán được lấy theo số liệu trên Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/201

chuyển sang ngày 01/01/2011 đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội xác nhận và được phân

 lại phù hợp với quy định hiện hành. Tháng 12 năm 2009 công ty mới được niêm yết cổ phiếu trên sàn giao 

 Hà Nội.

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lưu Huy Phúc

NGƯỜI LẬP BIỂU

      Hoàng Thị Phương
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